Affordable Connectivity Program အခ်က�လက�ာြ႐က္
Affordable Connectivity Program (ACP) ဆိသ
ု ��ာ� အဘယ�ည္◌း။
•

Affordable Connectivity Program (ACP) သည္ FCC မွ စီမံ�ကပ�ဲေ◌သာ ႀကိးမဲဳ ့ အင�ာနက္ ခ်တ
ိ � က�နစ္ (broadband)
ေ◌ထာက�ံေ◌ရး
ပ႐ိုဂရ မ�စ�ု◌ျဖစ�ါသည္။ တစ္ဦးခ်င္◌း◌ႏ◌ွင◌
့
့ ္ အိမ္ေ◌ထာင�ုမ်ားသည္ broadband အင�ာနက္
ေ◌ၾကးေ◌ပး�သင္◌းမႈကု�စ
်� ရိတ�ို ေ◌လ်ာေ
့ က်စရန္ လစဥ္ ေ◌လွ်ာေ
့ ◌စ်းရရွ ိရ �� �တက္ အရ��ခ်င္◌း◌ျပည့◌္မီႏ◌ိ◌ုငါ� သည္။

Affordable Connectivity Program (ACP) သည္ မ����ို႔ကို လႊမ္◌းၿခံ◌ေ
ဳ ◌ပးပါသနည္◌း။
•

အိမ္ေ◌ထာင�ုတစ�ုစီတိုင္◌း broadband ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအ�တက္ တစ�လွ်င္ $ 30 အထိ ခရက�စ�ရွိ�င
ို � ည္ (tribal lands မ်ားမွာ
အိမ္ေ◌ထာင�ုမ်ားအ�တက္ တစ�လွ်င္ $ 75)။ အကယ္၍ လစဥ�ံ◌မ
ု ွန္ $ 30 ကု�သ
်� ည္◌ ့ သို႔မဟုတ္ ထု◌ထ
ိ က�ည္◌းေ◌သာ
သတ��တ�်က္◌ျပည့◌္မီေ◌သာ

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ

အစီအစဥ�ိ ု

သံုး�စဲသူမွ

ေ◌ြ႐းခ်ယ�ါက၊

သံ◌ု◌း�စဲသူသည္

ထိဝ
ု န္ေ◌ဆာင�ႈကို

အခမဲ့ရရွ ိမည္◌ျဖစ� ည္။

•

ခရက�စ�်ားသည္ အင�ာနက္၊ အသံ၊ သို႔မဟုတ္ စာတိုႏ◌ွင◌
့ ုေ
ိ ႔သာ
့ ္/သို႔မဟုတ္ routers၊ modem သို႔မဟုတ္ hotspots ကဲသ
ကိရိယာမ်ား ပါဝင� ည္◌ ့ ပက္ေ◌က့ခ်◌္ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကိုလည္◌း အသံ◌◌
ု း◌ျပဳ�င
ို � ည။္ စုေ◌ပါင္◌းဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား�တင္ ေ◌ကဘယ�္
TV မပါ ဝင�ါ။

•

အကယ္၍ အိမ္ေ◌ထာင�ုသည္ $10-50 ၾကား ေ◌စ်းႏႈန္◌းအ�တက္ ေ◌ေြငၾကးထည္◌ ့ဝင�င
်� ္ အရ��ခင
် ္◌း◌ျပည့◌္မီေ◌သာ
အိမ္ေ◌ထာင�ုမ်ားသည္

လက�္ေ◌တာ့ႏ◌ွင◌
့ ္

တက�လက�ဲသိ
့ ုေ႔သာ

စက�စၥည္◌းမ်ားအ�တက္

$100

အက်းခံိ စဳ ားြခင့◌္

တစ�ကိမ�ိ ုလည္◌း ရရွ ိႏ◌ိ◌င
ု � ည္။

ACP အရ��ခ်င္◌း◌ျပည့ ◌္မီမႈ လိအ
ု ပ�်ကာ�် းမွာ အဘယ�ည္◌း။
•

အိမ္ေ◌ထာင�ုတစ�ုသည္ ေ◌အာက�ါအရ��ခ်င္◌းမ်ားႏ◌ွင◌
့ ္ ကိုက�ီပါက အရ��ခ်င္◌း◌ျပည့◌္မီသ��ု ယူဆပါသည္ o

ဖက�ရယ�င္◌းရဲ◌ျခင္◌းဆိုငာ�

လမ္◌း◌ၫ◌ႊ��က
် �်ား

၏

အဆင္◌ ့၌

၂၀၀

%

သို႔မဟုတ္

၎င္◌းထက�ည္◌းေ◌သာ

ဝင္ေ◌ြငရရွ ိ◌ျခင္◌း
o

လက��ိ ေ◌ထာက�ံေ◌ၾကးဆု
ခ်း◌ျမွ
ီ င္◌ ့သည္◌ ့�ွ� စ�င္ အနည္◌းဆံ◌ု◌းမိသားစုဝင�စ္ဦးမွ Federal Pell Grant ရရွ ိခ့◌
ဲ ျခင္◌း
့

o

အနည္◌းဆံ◌ု◌းမိသားစုဝင�စ္ဦးမွ free/reduced lunch/breakfast ကို လက�ံရရွ ိ◌ျခင္◌း

o

အနည္◌းဆံ◌ု◌းမိသားစုဝင�စ္ဦးမွ SNAP ၊ Medicaid ၊ ဗဟိအ
ု စိုးရအိမ�ာအကူအညီ၊ SSI ၊ WIC သို႔မဟုတ္ Lifeline
ကဲသ
့ ုေ
ိ ႔သာ အခ်ေ႕သာ
ိ ဳ
ကူညီေ◌ထာက�ေ◌ရး
ံ ့
ပ�ိုဂရမ�်ား အ�တက္ အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌ ့မွီ◌ျခင္◌း

o

အနည္◌းဆံ◌ု◌းမိသားစုဝင�စ္ဦးသည္ Tribal specific programs. မ်ားထဲ�တင္ ပါဝင္◌ျခင္◌း

o

အနည္◌းဆံးု

အိမ္ေ◌ထာင�ုဝင�စ္ဦးသည္

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသူ၏

အရ��ခ်င္◌း◌ျပည့◌္မီ◌ျခင္◌း
•

ဝန္ေ◌ဆာင��

◌ုပံ့ပိုးသူထံ

ေ◌ပးေ◌ခ်ရန္

ေအၾ�ကးက်�ေ
ိ� ◌နမႈသည္

အရ��ခ်င္◌း◌ျပည့◌္မီ�င
ို ႈ� ကို ပိတ� င�မ
ိ ္◌ ့မည္ မဟုတ�ါ။

လက��ိ

၀င္ေ◌ြငနည္◌းအစီအစဥ� �တက္

အိမ္ေ◌ထာင�ုအား

ဤအစီအစဥ္ေ◌အာက္၌

မွတု�ံ တင္◌ျခင္◌းလုပ�န◌
္ းစဥ္ ဆိသ
ု ���ာ အဘယ� ုိ ႔နည္◌း။
•

Emergency Broadband Benefit (EBB) အစီအစဥ�ိ ုရရွ ိထားသူအမ်ားစုသည္ ACP �တင္ စာရင္◌း�သင္◌းရ �� �တက္ လုပ္ေ◌ဆာင�န္

လိုအပ�ည္

မဟုတ�ါ။

သိုေ႔သာ◌္လည္◌း

ႀကီးမားေ◌သာ

၀င္ေ◌ြငဆံုးရႈ◌ံ◌းမႈေ◌ၾကာင့◌္

သို႔မဟုတ္

COVID-19

အစီအစဥ�တ
့ ္ EBB အ�တက္ အရ��ခ်င္◌း◌ျပည့◌္မီေ◌သာ အိမ္ေ◌ထာင�ုမ်ားသည္ ACP အ�တက္ အလိုေအလ်ာက္
� စ�င◌
အရ��ခ်င္◌း◌ျပည့◌္မီပါသည္။

•

Lifeline အစီအစ� ဥ�င္ လက��ိ ပါဝင� ူမ်ားသည္ ACP သို႔ဝင္ေ◌ရာက�န္ စာရင္◌း�သင္◌းရမည္◌ျဖစ� ည္၊ သိေ
ု ႔သာ◌္ ေ◌နာက�ပ္

စာြ႐က�ာတမ္◌းမ်ား ေ◌ပးရန္ မလိုအပ�ါ။
•

ေ◌လွ်ာက�ားသူ အသစ�်ားသည္ ေ◌လွ်ာက�ႊ◌ာကို �အ��ိ ုင္◌း ACPBenefit.org မွတဆင္◌ ့ သို႔မဟုတ္ စာတိုက္ ACP Support Center
PO Box 7081 London, KY 40742 မွတဆင္◌ ့ ေ◌ပးပို႔ႏ◌ိ◌ုငါ� သည္။ ေ◌လွ်ာက�ားသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏

